
 
 

 

 

MUSTJALA LASTEAIA RÜHMA TÖÖPLAAN  

2020/21 ÕPPEAASTAL 

 

 

SEPTEMBER-   VAHVA LASTEAED! 

  

AEG NÄDALA TEEMA SÜNDMUSED MUUD 

TEGEVUSED 

NÄITUSED/ 

STENDID 

1.- 4. sept. Minu nimi on…  
(ednda tutvustamine, 

harjumisaeg...) 

1. september  teadmiste 

päev- aktus 
(vanemad rühas) 

    

7.- 11. sept. “Tere lasteaed ja sõbrad”  
(rühmareeglid, käitumine 

rühmas) 

    ÜHISTÖÖ  vanematega 

“Mida tegin suvel...” 

14.- 18. sept. Liiklusreegleid tunnen, 

tean... 
      

21.-25. sept. Helde sügis aias, metsas...   Matk „ Tere  sügis” Mihklipäeva näitus 

(vanemaga 

meisterdamine 

juurviljadest ) teema 

loositeel 

28.-  2. okt. Maitsvad sügisannid 

põllul, aias  
2. okt. ÕPETAJATE 

PÄEV (vanemad rühmas) 
  

  

OKTOOBER – “ SÜGISENE LEHESADU”  
  

5.- 9.  okt. “Kakuke, kakuke, kuhu  

lähed?” (leivanädal) 
 LEIVANÄDAL-  leibade 

valmistanine, poekülastus. 
„Olen tubli sportlane  “ 

sügisene spordipäev 
ÜLESANNE 

VANEMATELE- laps 

toob leiva kodust kaasa, 

mida söövad  

12.- 16. okt. Sügise värvid 
(puud+ lehed) 

  Jalutuskäigud  õues 

“Sügisene loodus” 
  

19.- 23 okt. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal  

26.- 30. okt.  Kas sa tead, kus ma elan? 
(koduloomad, linnud 

nende lapsed) 

Hingedepäev- 2. nov.     

 

 

NOVEMBER-  MINA OMA  PEREGA 

2. - 6. nov. Minu pere ja kodukoht.  Isadepäeva pidu koolis NÄITUS STENDIL-  



koos isadega/ 

vanaisadega.  
“Minu isa” 

9.- 13. nov. ISA-  minu kõige 

suurem sõber. 
      

16.- 20.  nov. “Bussiga või rongiga”  
(transpordivahendid)  

     

23.- 27. nov.  Kadrid nüüd koputavad 

uksele... 
Kadripäev 

Kadripäev- karneval -  

rühmas. 
   

30. nov.- 2. dets.  Talv nüüd külla tuleb- 

jõulud peagi ukse ees... 
   

 

DETSEMBER- JÕULUAEG- PÄKAPIKUD HIILIVAD, PIILUVAD... 

7.- 11. dets. Hei  päkapikud!  
(päkapikunädal)  

I. advent  
-tähistamine koos kooliga 

    

14.- 18. dets. Päkapikkude 

ettevalmistused- jõulu 

eelsed tegevused. 
  

  II. advent . NÄITUS STENDIL -

 „Jõulukaunistused ja 

kaardid „ 

21.- 26. dets. Vaata, vaata jõulumees JÕULUPIDU- väljasõit 

etendusega. 
III advent 

  
  

 ÜHISTÖÖ “Ehitud 

kuusk.” 

28.dets.- 1. jaan.  VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal 

 

JAANUAR  –  VÄLJAS ON TALV TÄNA... 
  

4.-8. jaan. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal  

11.- 15. jaan.  Mina talvises looduses  
(talvine riietus, ilmastik) 

Meie koolil sünnipäev- 

kooli tutvustamine  
   

18.- 22. jaan. Loomad, linnud ja talv   Jalutuskäigud talvises 

looduses. 
 

25.- 29. jaan. “Lumememm sa 

naljamees”- talvelõbud 
     Lumekujude 

meisterdamine. 

 

VEEBRUAR  – EESTIMAAL ON MINU KODU 

 

1.- 5. veebr. Kop- kop, kes siin elab? 
(metsloomad ) 

Lasteaia sünnipäev 

rühmas - 5. veebr. (ühistöö 

kaart sünnipäevaks, kook, 

mängud laste soovil) 

   

8.- 12. veebr. Tere armas sõbrake!  
(sõbranädal) 

14. veebr.- Sõbrapäev Sõbrapäeva pidu rühmas 

(koos koogi 

meisterdamine; kaardide 

tegemine; mängud) 

 



15.- 19. 

veebr. 
Meie abilised kodus 

(kodumasinad) 
EV sünnipäev rühmas.   

 Jalutuskäigud “Mina 

talvises looduses” 

  

22.- 26.. 

veebr. 
VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängud 

16. veebr.- VASTLAPÄEV 
24. veebr. - Eesti Vabariigi sünnipäev 

 

MÄRTS  –   KEVAD  MEIE ÜMBER 

 

1.-5.  märts Tüdrukute  poiste  maailm- 

tüdrukute nädal. 
Tüdrukute nädal- koogi 

meisterdamine, mängud. 
    

8.- 12. märts Raamatud on minu suured 

sõbrad. 
(Emakeelenädal- Eesti 

muinasjutud) 

14. märts- Emakeelepäev - 

raamatukogu külastus 
   

15.- 19. märts Linnukesed sulekerad 

saabusid meile… 
   NÄITUS RÜHMAS : 

“Minu lemmikraamat” 

22.-26. märts Mull- mull- mull väiksed 

kalad… 
(veeelanikud) 

      

29.veebr.- 1. 

aprill 
Munad, tibud kollakerad 

(munadepühad) 
1. aprill- Naljapäev- 

“Pahupidi päev” 
2. aprill- Suur reede- 

munadepühad rühmas 

(munade  värvimine rühmas, 

kaardite valmistamine) 

  

 

APRILL  –  HURRA, KÄES ON  APRILL 

  

5. -3. aprill Kevad looduses- 

ilmastik 
    

12.- 16. aprill Meistrimehed oleme… 
(tööriistad) 

 Kevadine spordipäev  

19.- 25.  aprill VAHEAEG- individuaalsed tegevused, mängud 

26.-30.aprill  Lilled meie ümber aias ja 

metsas... 
    

 

 

 

MAI –PEAGI KÄES ON SOE SUVI... 

3.- 7. mai Pai kõige kallimale - 

EMALE 
Emadepäeva pidu- koos 

kooliga  
  NÄITUS - „Minu ema/ 

vanaema”  (joonistused) 

10.-  14. mai Prügikastis elab 

prügikoll 
  Kevadised 

jalutuskäigud 

STENDIL NÄITUS 

“Lilleõis emale” 



(prüginädal) loodusesse. 

17.- 21. mai Mesilane ja karu  
(putukad) 

  Kevad matk “Tere 

kevad”  
  

24.- 29. mai Tööd ja tegemised aias.  KEVADPIDU- 

LÕPUPIDU 
Väljasõit mere äärde „ - 

Tagaranna   
  

 

JUUNI – SUUR SUVI ON ÕUES 

Lõbusad tegevused lastaias- väljasõidud, piknikud, jalutuskäigud loodusesse. 

 

 

14. JUUNI- 31. AUGUST VAHEAEG 


